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Legantoj, 

post duonjara "teknika paŭzo" vi denove ricevas 

nian gazeton, ties du malfruiĝintajn numerojn 4/87 

kaj 1/88. La "teknikan paŭzon" kaŭzis difektita 

kompostilo, kiun ni sukcesis ripari dank' al helpo 

de nia Peranto en Svislando, kiu sendis al ni la 

bezonatan vicpecon. Ĉi-voje ni kore dankas al li. 

Esperante ke similaj perturboj ne ripetiĝos, 

vin amike salutas kaj agrablajn momentojn kun la 

renaskiĝinta gazeto deziras 
via Redaktoro 

  

3 VORTOJ DE LA PREZIDANTO (Ch. Fettes, lr- 
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La 72a Universala Kongreso de Esperanto: 

Konferenco de la Tutmonda Esperantista Vege- 

tarana Asocio (W. Simcock, Britio). 
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karaj Membroj. 

ne malpli ol nia laborema redaktoro 
mi bedaŭras ke vi devis longe atendi ti- 
un ĉi numeron de nia bulteno, esperante 
tamen ke vi trovos ke la enhavo meritas 
la atendadon. 

Kiel vi legos aliloke, pli ol cent mem- 
broj kaj simpatiantoj kunsidis en Varso- 
vio okaze de nia jarkunveno, kaj tio 
malgraŭ aliaj programeroj kiuj samtempis 
ĉe la UK-o. Dum la neformala parto de 
la kunsido mi tre ĝuis la renkonton kun 
novaj kaj malnovaj membroj, kaj ofte mi 

pensas ke estus agrable, se ni povus revidi unu la alian dum pli lon- 
ga periodo, en loko pli bela kaj sana ol urbocentro. Sed kiel kaj 
kie ni povus aranĝi tian renkontiĝon? Se vi, samideanoj duoblaj, 
havas proponojn pri tia aranĝo, ne hezitu skribi al mi. 

Intertempe, ĉion bonan al vi por la jaro 1988, - jaro, dum kiu ne 
nur nia asocio, sed ankaŭ ties Honora Prezidanto, festos 80 jarojn 
de la vivo: dankoplenan gratulegon, kara Ernesto! 

Christopher Fettes 

LA 72-A UNIVERSALA KONGRESO DE ESPERANTO: 

  

KONFERENCO DE LA 
TUTMONDA ESPERANTISTA 

= 

VEGETARANA ASOCIO 

Kristoforo Fettes prezidis la kunsidon de TEVA marde, la 28an de julio 
1987. Ĝi okazis inter la 16a kaj la 18a horoj en la ĉambro Ĥodler en la- 
Palaco de Kulturo. La temo estis "TEVA por la jaro 2000". 

Post la enkonduko de la Prezi- 
danto la membroj ekstaris honore al 
la mortintoj dum la pasintaj du jar- 
oj, kiujn listigis la Honora Prezid- 
anto Ernesto Vaĥa. Li parolis al la 
kunveno kaj finis per la vortoj "Vi- 
vu kaj lasu vivi". Poste la redakto- 
ro de "Esperantista Vegetarano", Sta- 
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no Marĉek, parolis pri la revuo. 
S-ro Vaĥa parolis ankaŭ pri la vic- 
prezidanto, D-ro Fritsch, kiu ne ĉe- 
estis pro malsano. 

Oni legis mesaĝon de Ottoline 
Landheer, la antaŭa kasistino, kaj 
s-ro Vaĥa parolis pri ŝia granda 
laboro por nia afero. Poste unuopaj 
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perantoj aŭ reprezentantoj salutis la 

konferencon: Brazilo; Britio, Bulga- 
rio, Ĉeĥoslovakio, Francio, Hindio, 
Hungario, Irlando, Italio, Japanio, 
Jugoslavio, Nederlando, Norvegio, 

Nov-Zelando, Pollando kaj Usono. 

104 kongresanoj partoprenis la kun- | 

venon. 
Por ke ĉiuj partoprenantoj povu 

kontribui ideojn, la prezidanto tiam 

proponis, ke la membroj disiĝu en 
malgrandajn grupojn por la interŝan- 

ĝo de spertoj kaj ideoj. 

Oni proponis diversajn ideojn por 

plibonigi la vivon de vegetaranoj kaj 

la Asocion mem. La prezidanto pet- 
is, ke la konferencanoj skribu pri 

aliaj ideoj al la redaktoro de "EV". 

W.H. Simcock, Britio 

  

Karaj Geamikoj, 

mi sincere ĝojis, kiam mi povis 
iujn el-inter vi renkonti en la UK 
en Varsovio, sed mi tre bedaŭris, 
kiam mi poste rimarkis laŭ la nom- 
arlisto en la Kongresa Libro, ke 
estis tie ankaŭ aliaj, pri kiuj mi 
ne sciis, kaj kun kiuj do mi ne pa- 
rolis, ja verŝajne jam neniam venos 
tia ebleco, povi kun 
ili renkontiĝi, la 
venonta UK ne oka- 
zos proksime, dume 
miaj jaroj jam rapi- 
de pasas... 

La TEVA—Konfe- 
renco estis ankaŭ ju- 
bilea, vere multnom- 
bra. 

  

   
Ankaŭ la Renkontiĝoj en Dudince | 

estis interesaj, tiel la Printempa, 
kiel la Aŭtuna, en kiuj estis entute 
220 personoj. Ili certe akiris valo- 
rajn kaj interesajn konojn el la di- 
versaj prelegoj, sed same la jogaj 
ekzercadoj, la banadoj en la saniga 
termala akvo, estis utilaj. 

Nun ĉi-tie mi volas peti tiujn, 
kiuj ne estis en la UK, aŭ en Dudin- 
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de kontribui al la jam p: 
bilea Jaro kaj la komenci; 
Esperanto-Jarcento: trovi, 
novajn legantojn por nia bulteno, 
se ne vegetaranojn, do almenaŭ sim- 
patiantojn, kiuj estas same bonven- 
aj en nia movado, kiu ja bezonas 
"novan sangon", - ĉar ni ne forge- 
su, ke la maljuna generacio de ta- 

= go al tago fariĝas 
malpli nombra, - kiel 
vi rimarkas el nia 
rubriko "Mortanonc- 
oj", - forpasas - be- 
daŭrinde - niaj karaj 
membroj, kunlaboran- 
toj kaj Landaj Repre- 
zentantoj. Do klopo- 
du varbi la novajn! 

Trovi la novajn, disvastigi nian 
ideon kaj la principojn de la pru- 
denta, racia vivmaniero, estas inda 
kontribuaĵo, omaĝo al la Jubilea 
Jaro, de la Zamenhofa 15a de de- 
cembro kaj de la komenciĝinta 2-a 
jarcento de Esperanto. 

En la novan jaron 1988 ĉion bo- 
nan, belan kaj agrablan, sincere 
deziras kore via Ernesto Vaĥa



  

  

Mi skribas al vi nur ĉar mi ri- 
cevis kvar numerojn de Esperantista 
Vegetarano kaj mi multe ŝatis ilin. 

Mi volas diri al vi ke via revuo 
estas modelo por multaj aliaj revuoj 
de fakaj asocioj esperantistaj. In- 
teralie la fakto ke ĝi estas eldon- 
ata en socialisma lando kaj abon- 
ebla kaj en socialismaj kaj en ne- 
socialismaj landoj estas io tre ap- 
robinda. 

Ne estante vegetarano, mi ne 
estos regula leganto de ĝi, sed mi 
deziras sukcesojn en via laboro. 

Tre amikajn salutojn 
Renato Corsetti, Italio 

rojoj 

Fre malĝojigis min la sciigo en 
EV 2/86, ke mortis s-ano Aldo Kon- 
ti en Italio. Antaŭ kelkaj jaroj, en 
1978, post koratako kaj infarkto 
mi petis lin pri ajlaj kurac-receptoj. 

Mi havis tiam duoblan enhavon de 
kolesterolo en la korpo, mi portis 
okulvitrojn (71,5) kaj havis bruon 
en la kapo. Kamarado Konti sendis 
al mi receptojn, laŭ kiuj mi faris 
ajlan tinkturon (ajlo«90Ya alkoholo). 
Mi ĉiutage trinkis SO gramojn da 
lakto. kun 25 gutoj da tinkturo. Post 
ses monatoj. mi forĵetis okulvitrojn 
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kaj nun legas eĉ plej etajn literojn. 
Post plua monato mia kuracisto di- 
ris al mi, ke la enhavo de koleste- 
rolo en mia korpo estas normala. 
Post plua jaro malaperis la kapbruo. 
Mi tre dankas Esperanton, kiu kon- 
atigis min kun solidareco de veget- 

aranoj, kiuj tutmonde helpas unu la 
alian. 

Nun mi volus provi kuracadon 
per malvarma akvo, glacio kaj neĝo. 
Ĉu iu povus helpi min kaj mian fa- 
milion kaj sendi al mi detalojn pri 
tiu kuracado kaj ankaŭ pri la sen- 
ŝua irado? : 

Anatol Gorskij, Box 713, 
SU-665709 Bratsk-9, Sovetunio 

delpl 

    

  
  

VERDA FAMILIO 

INVITAS: 

4-5 geedzaj paroj 

aŭ 8-10 unuopuloj 
povas loĝi en vilaĝaj 
dometoj kun ĝardenoj 

senpage. 
Bonaj kondiĉoj, bona klimato, 

bonaj grundo kaj vivmedio. 
Interesiĝantoj skribu al: 

Ernesto Vaŭa 
CS-962 71 Dudince 163 
  

  

  

      
ĈEĤOSLOVAKAJ LEGANTOJ 

ATENTU? 

La Landa Peranto-Reprezentanto 
de TEVA en Ĉeĥoslovakio, D-ro 
Chladny estas en hospitalo post 

grava akcidento. La mon-donacojn, 
leterojn k. adresu al la nova 
peranto s-ino Olga Novotna, Riz- 
nerova 2, 811 01 Bratislava. (ErVa) 
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Mudr. Jarmila Motajova, CSc. 
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EL LA VOJAĜO 
TRA HINDIO 

a unua afero, kiun oni en Hindio 

Lonscias, estas, ke plejmulto 

de la loĝantaro ne manĝas Viandon. 

Certe tio havas multajn kialojn, iujn 

mi provos klarigi. 

Jam delonge oni scias, ke la 

bovino estas en Hindio sankta besto. 

Eĉ nuntempe sur vojkruciĝo en Naj 

Dilli, kiam malgrasa bovino trairas 

straton, eĉ parada mercedeso kaj 

ĉiuj ceteraj aŭtomobiloj haltas kaj 

lasas ĝin digne trairi. 

Gorakŝia konsistas el la vor- 

toj de la malnovhinda sanskrito g6 

bovino kaj rakŝia - defendo. En 

malnovaj Vedoj oni povas legi: "Ho- 

mo kiu mortigos bovinon, kvankam 

li estas kontentigita per ĝia lakto, 

troviĝas en la plej profunda nescio". 

Estas do tute kompreneble, ke pre- 

skaŭ en ĉiuj luksaj, sed ankaŭ en 

pli modestaj restoracioj, manĝejoj, 

bufedoj kaj standoj estas la manĝ- 

aĵoj dividitaj al vegetarian kaj 

non vegetarian. Kial? Ĉu te- 

mas nur pri malnova religia tradicio 

aŭ pri preventa, kuraca principo? 

Gorakŝia - do bovin-defendado - 

estas laŭdire utila por la homa so- 

cio el la vidpunktoj ekonomia, eti- 

ka, biologia kaj ankaŭ spirita. Ĝi 

laŭdire ebligas solvi la komplikajn 

problemojn, antaŭ kiuj staras la tu- 

ta hodiaŭa mondo! 

Ĉe ni jam estas konate, ke ni 

troigis la ĉiutagan konsumadon de 

la viandaj produktoj: matenmanĝo: 

kolbasetparoj, ŝinko aŭ salamo, lun- 

ĉe denove viandaj panŝmiraĵoj aŭ 
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pasteĉoj, dum sen viando oni en iuj 

familioj ne povas la tagmanĝon eĉ 

imagi. Plia intermanĝo similas la 

lunĉon kaj la vespermanĝon volas 

la patrinoj pliriĉigi, por ke al la 

membroj de la familio io ne manku, 

kaj denove kuiras viandon aŭ fum- 

itaĵojn, kio estas pli rapida. Eĉ 

en entreprenaj manĝejoj la raciona- 

la nutrado - senvianda tagoj - en- 

havas kokidon aŭ fiŝojn - kvazaŭ 

tio ne estus viando. 

Oni jam scias, kaj la esploroj 

tion pravigas, ke vianda kaj ĝene- 

rale la proteina nutraĵo (viando, 

ovoj, fromaĝoj) ne enhavas vegetalan 

fibraron, ĝi estas malpli facile di- 

gestebla kaj kaŭzas konstipon, je 

kiu nuntempe suferas multaj virinoj 

kaj junaj homoj. Pure proteina en- 

havo pli longe restas en la intest- 

oj, ĝi ŝanĝiĝas al putra maso, el 

kiu la toksaj substancoj ensorbiĝas 

reen en la sangon. Tiuj ĉi toksinoj 

povas ĉe iuj homoj malfortigi la 

apetiton, elvoki kapdoloron, ekscit- 

on, lacecon, migrenojn, alergiojn, 

haŭtinfektojn, malfortan imunecon 

kontraŭ infekcioj, malemon al labo- 

ro k.s. Viandajn manĝaĵojn oni plej 

ofte devas pipri kaj pli sali, do ili 

pli ŝarĝas ne nur la digestan apa- 

raton kaj hepaton, sed ankaŭ la 

kor-angian aparaton. Pro tio oni al 

kor-malsanuloj rekomendas pli mal- 

pezan, dietan nutradon, pli laktan 

kaj legom-fruktan. 

Bestoj ofte suferas je diversaj 

parazitaj malsanoj, do en la sango 

  

  

 



de bestoj ofte troviĝas ankaŭ toks- 
aj substancoj, samkiel vakcinoj, ki- 
vjn oni al la bestoj injektis, adre- 
nalinaj substancoj pro la timo de 
la besto antaŭ la buĉado, la putraj 
substancoj, kaj tio ĉio povas eniri 
en la nutradaparaton de la homo kaj 
en la korpon. La bestoj, nutrataj 
per nenatura maniero, sen moviĝado 
(anseroj, anasoj, kokidoj, porkoj...) 
havas nenature patologie pligrandig- 

itan hepaton, en la sango plialtigi- 

tan nivelon de kolesterolo, sed an- 
kaŭ abundan kreskon de grasaj kaj 
poliploidaj ĉeloj. Jam multaj esplor- 
laboroj konfirmis, ke en zonoj kun 
alia viando-konsumo estas pli alta 
apero de kancero. Male ĉe vegetar- 

anoj ni pli ofte renkontiĝas kun 
longviveco kaj malpli ofta aperado 
de kancero. 

Laŭ la laboraĵo de T.H. Huxley 

La loko de la homo en la 
naturo ni ekscias pri diversaj 

prikonsideroj, ĉu el historie-antro- 
pologia vidpunkto la homo aparten- 

as inter herbo- aŭ ĉiovorajn evolu- 
estaĵojn. La homo, kvankam havante 
jam alian formon de la kranio, den- 
toj kaj makzeloj kompare al la an- 
taŭaj evoluspecioj, povas - diferen- 
ce al la rabobestoj - movi per la 
makzeloj vertikale kaj horizontale. 
Ankaŭ la termoregulado de herbo- 
voruloj okazas pere de ŝvitglandoj, 
simile kiel ĉe la homo, sed la rabo- 
bestoj regulas la varmecon per lang- 
eligo (leono, hundo). Simile la di- 
gesta aparato estas aranĝita tiel, 

ke la homo havas multe pli longan 
dikan inteston (3 ĝis S m) kaj fer- 
mentbakteriojn, dum rabobestoj ha- 
vas malpli longan dikan inteston kaj 
forigas tiel putrajn substancojn pli 
rapide. Elefanto, testudo, ĉevalo 

as multe pli longe ol karno- 
. Jam ni menciis, kaj la es- 
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ploroj tion konfirmis, ke la homoj, 
kiuj preskaŭ absolute ne manĝas 
viandon, nur lakto-produktojn, pan- 
on, fruktojn kaj legomojn, vivas pli 
longe. 

El internacia vidpunkto onidire 
Gorakŝia - pli granda defendo de 
la brutaro - solvus ankaŭ multajn 
nutrad-krizojn: viando ja estas mul- 
tekosta fonto de proteinoj, dume 
ĝi enhavas malmulte da ceteraj nut- 
raj kaj defendaj substancoj, mine- 
raloj kaj vitaminoj. Unu tuno da 
bovaĵo estas produktata sur grundo, 
sur kiu estus eble dum la sama 
tempo produkti 10 ĝis 20 tunojn da 
plenvalora nutraĵo por la bezono de 
la homaro. 

Oni povus nomi multajn aliajn 
kialojn, ekonomiajn, biologiajn, eti- 
kajn, estetikaj, kaj ĉe Hindoj ankaŭ 
religiajn, kiuj subtenas ilian neinte- 
reson pri la vianda nutrado. Unua- 
vide oni tamen en la ĉefaj kaj mo- 
dernaj urboj povas ricevi Ĉiujn spe- 
cojn de nutraĵoj. La foiroj estas 
plenaj da belegaj, laŭvide tre pur- 
aj, freŝaj, diverskoloraj legomoj kaj 
fruktoj. Eĉ en etaj standoj ĉie laŭ- 
longe de trotuaroj proponas vendis- 
toj nutraĵojn, distranĉitajn kaj sur- 
ŝutitajn per diversaj specoj de spic- 
aĵoj, saloj aŭ sukeroj, cepoj, verdaj 
folioj, ke la konsumanto eĉ mordi 
ne devas. 

La plej ofta ĉiutaga kutimo de 
ĉiuj tavoloj de la loĝantoj de Hindio 
estas te-trinkado, kiun oni kuiras 
iom aliminiere kaj plejofte kun lak- 
to. Unue oni boligas lakton diluitan 
per akvo, poste oni aldonas sukeron 
kaj fine teon, poste oni ĉion filtr- 
as. Temas pri tre forta, akra teo. 
Tiun oni trinkas ĉiam kaj ĉe ĉiu 
okazo. Sed disvastiĝas ankaŭ trink- 
ado de kafo, precipe en sudaj regi- 
onoj.



Plia kutimo estas ĉapatoj, 

flanoj el tritika faruno, kiujn oni 

bakas ĉie - en hejmoj, en luksaj 

restoracioj, sed ankaŭ en apudstra- 

taj standoj, iam en specialaj ŝamo- 

taj fornoj kaj per tre pena, sed 

rapida maniero. Ĉar en Hindio la- 

boras dume nur viroj en ĉiuj profe- 

sioj, sed precipe en kuirejoj kaj 

vendejoj, estis ilia arto videbla ĉiu- 

loke. Ĉapatojn oni manĝas anstataŭ 

pano kaj kun ĉio: kun legomoj, kun 

ĉiuj specoj de legumenacoj, precipe 

kun grandaj kaj malpli grandaj len- 

toj, kun pizoj, faboj, fazeoloj, k.s. 

La kombinaĵoj de tiuj ĉi aŭ terpo- 

maj flanoj kun cepo kaj spicaĵo, 

ofte de diversaj frititaj salaj kaj 

dolĉaj flanoj, anstataŭas nian 

panon, bulkojn aŭ kukojn. Sed en la 

hejmoj kuiras kaj bakas virinoj. Pri 

tio, ke la flanoj estu ĉiam freŝaj 

kaj varmaj, Hindoj tre zorgas kaj 

havas tiucele specialajn ujojn kaj 

ŝirmilojn. Do flanoj - ĉapatoj kaj 

legumenacoj, en formo de supoj aŭ 

kuir-densigitaj, estas la ĉefa fonto 

de albumenoj. Ankaŭ lakto - acida 

aŭ jahurtoj - estas tre bongustaj, 

sed la lakto ne estas grasa, tial 

plejmulto de Hindoj ne estas obeza. 

Male, ili estas sveltaj kaj precipe 

junuloj apartenas al la grupo de 

hipostenika aŭ astenika (laŭ nia 

kompreno). Obezajn Hindojn ni tro- 

vos plejparte nur inter riĉaj loĝant- 

tavoloj, kiuj transiras al eŭropa 

maniero de kombinita vianda nutra- 

do kaj kun ofta konsumado de dol- 

ĉaĵoj el diversaj specoj de nuksoj, 

kokosoj, frititaj sur graso. 

En hospitalo (Yoga hospital), sed 

ankaŭ en familioj mi ofte renkontis 

nutradmanieron kiu ŝajnis al mi tre 

racia: La sunleviĝo estas en tiu ĉi 

lando belega, plejparte kun blua 

ĉielo, kiu restas dum la tuta tago. 
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Tial ankaŭ la vekiĝo en la hospita- 

lo je la kvina estis konvena Por 

tio, ke oni trankvile faru la labor- 

on kaj la rilaksadon. En trankvilo 

ĉiu dediĉis sin al la higieno, even- 

tuale al meditaj aŭ spiraj ekzercoj. 

Je la sesa oni komune trinkis en la 

manĝejo teon kun lakto, 1-2 etajn 

tasojn. Je la sepa sekvis kuracaj 

aŭ preventaj purigaj procedoj, kiuj 

konsistis el ellavado de supraj spir- 

vojoj, stomako aŭ intestoj. Temis 

pri trejnado de metodoj, kiuj puri- 

gis helpe de fiziologia solvaĵo 

(boligita sala akvo) spir- aŭ digest- 

vojojn al homoj, kiuj suferis je di- 

versaj psikosomataj malsanoj, je 

astmo, diabeto, hipertensio, migre- 

naj kaj neŭrozaj statoj, je maldor- 

memo k.s. Trejnadon de ĉi metodoj 

gvidis faka instruisto - rehaviga 

laboranto kun teoriaj kaj praktikaj 

scioj el joga skolo. La pacientoj 

propravole kaj regule submetiĝis al 

tiuj ĉi purig-procedoj. En multaj 

similaj kuraccentroj oni atingas tre 

bonajn rezultojn, kiuj estas esplore 

observataj kaj literature traktataj. 

Post la kuracprocedoj, kie la 

pacientoj lavas sin ne nur deekste- 

re, sed ankaŭ deinterne, sekvis de 

  

la oka ĝis la naŭa trejnado. Sub 

gvidado de instruisto ĉiu komenc- 

anto pasis tra simplaj ekzercoj 

unue kuŝante surdorse, kie oni ler- 

nis rilaksi kaj korekte fi: iologie 

spiri. Poste sekvis trankvilaj kaj 

celkonsciaj ekzercoj de Hathajogo, 

pri kiuj ni jam plurfoje skribis. Su- 

fiĉis kelkaj simplaj ekzercoj, kiuj 

ofte ripeti; unue kun la gvidanto, 

poste sen li, poste estis laŭ la san- 

stato de la paciento aldonataj an- 

kaŭ pliaj, pli pretendaj ekzercoj 

akompanataj de specialaj spir-ekzer- 

coj - pranayama, kiuj influas la 

psikon de la homo. 

  

 



  

Je la naŭa estis matenmanĝo, 

kiu konsistis plejparte el ne tre 
sala aŭ ne tre dolĉa kaĉo el diver- 
saj cerealoj. Oni povis ĝin dolĉigi 
per mielo aŭ per fluida nerafinita 

sukero. Al tiuj ĉi kaĉoj estis dona- 
ta varma lakto kaj ĉiam legomoj aŭ 
fruktoj en kruda kaj freŝa stato. 

Post la matenmaĝo, kiu estis nutra, 
sed ne malfacile digestebla, sekvis 
aktiva agado. Ĉiu laboris em sia 
fako, kreis, se temis pri pacientoj, 
tiuj ripozis. 

Je la dek-dua horo estis ĉiam 
tagmanĝo el diversaj kombinaĵoj: 

legumenaca supo aŭ sauco (pizoj, le- 
ntoj, faboj, fazeoloj kaj aliaj en 
Hindio kultivataj legumenacoj), per 
kiu oni verŝas rizon. En brilaj rust- 
imunaj ujoj estis pluaj kombinaĵoj 
de frititaj legomoj kun terpomoj 
(florbrasiko, fazeolo, karoto), diver- 
saj specioj de melongenfruktoj kaj 
kukurboj. Ĉiam estis ankoraŭ divers- 
maniere miksita salato el diversaj 
legomoj kaj fruktoj: paprikoj, to- 
matoj, karotoj, celerioj, petroseloj, 
ruĝbetoj k.s.;; krom tio Ĉiam estis 
acida lakto aŭ jahurto kaj freŝaj 
ĉapatoj. Ĉiujn ĉi manĝaĵojn enmet- 

adis la kuiristoj sur pladetojn kaj 
proponis ankaŭ ĉe la tabloj, do ĉiu 
povis ankoraŭ preni. La preparataj 
manĝaĵoj estis kuiritaj aŭ stufitaj 
sur iomete da kreskaĵa oleo. En ĉi 
kurac-centroj ne estis la nutraĵo 
salita, kvankam en hindaj restora- 
cioj kaj en iuj hejmoj oni tre spic- 
as, ekz. eĉ spinaco, kiun oni tamen 
surtabligas nur en etaj kvantoj, kiel 
ekz. ĉe ni mustardon. Al eksterlan- 
danoj oni donas en restoracioj man- 
ĝilarojn, sed Hindoj manĝas tre ler- 
te per la manoj tiel, ke helpe de 
faldita ĉapato, kiun oni mergas en 
likvajn manĝaĵojn, oni surgutas riz- 
on aŭ legomojn. Post la manĝado 
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om alportas ujon kun pura akvo 
kaj iam kun citrona suko, por ke la 
gasto povu lavi la manojn. Al ĉio 
oni surtabligas freŝan akvon, je 
kiu Hindoj tre zorgas kaj trinkas 
ĝin. ĉiam kaj ĉie. Nenie en la hej- 
moj, nek en laborejoj mi krom akvo, 
ev. mineralakvo, diversaj sukoj el- 
premitaj el freŝaj fruktoj kaj lego- 
moj, renkontiĝis kun alkoholaj 
trinkaĵoj. Same mi ne renkontis eb- 
rian homon. La teo kun lakto estas 
trinkata ĉie kaj ĉiam ĝi estas ia 
socia kunigilo ĉe debatoj. Ĉi tie 
oni surtabligis ĝin je la 152, sed 
ne solan. 

De la 128 ĝis la 148 estis ĉie 
trankvilo, ankaŭ en la laborejoj, de 
la 148 ĝis la 17 oni denove ekzer- 
cis sub gvidado de instruisto., luj 
kurac-centroj havis la pacientojn 
disdividitajn je hospitaligitaj kaj 
ambulatoriaj, ev. je tiuj, kiuj venis 
ekzerci por plibonigi sian korposta- 
ton. Simile kiel en iuj niaj korp- 
ekzercaj societoj. 

Vespermanĝon oni surtabligis je 
la 18” kaj ĝi havis similan konsis- 
ton kiel la tagmanĝo, sed en aliaj 
kombinaĵoj. Iam estis same dolĉa 
kaĉo kun fruktoj, alifoje lakto aŭ 
teo kun lakto dolĉigita per mielo 
aŭ fluida kanda cukero. Vespere la 

  

pacientoj promenis, la hospitalaj 
laborantoj pasigis vesperojn kun 
familioj, kiuj estas en Hindio plej 
ofte multnombraj. Hindoj ŝatas tran- 
kvilan kunsidon en la familio rondo. 
lli fieras pri tio, ke ili ĉiam scias 
prizorgi la maljunajn gepatrojn, por 
kio ni laŭdire havas maljunulejojn. 

Oni povas diri, ke Hindoj estas 
tre modestaj en la vestado samkiel 
en la manĝado. La unua afero, kiun 
mi rimarkis, estis eta tagmanĝujo, 
konsistanta el tri sur sin metitaj 
potetoj, sed de duona diametro kom- 
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pare kun la niaj. El tia tagmanĝujo 

satmanĝas ofte la tuta familio. Ilia 

modesteco videblas ankaŭ laŭ la 

loĝado, kvankam nuntempe klopodas 

la mezaj loĝanttavoloj pliriĉigi la 

hejmon per transistora radio aŭ te- 

levidilo. La teknika revolucio tiel 

eniras ankaŭ la vivon de Hindoj, 

kion oni povas vidi precipe surstra- 

te, kie ĉiuj specoj de veturiloj, 

aŭtobusoj, personaj aŭtoj, motorci- 

kloj kaj motorhavaj rikiŝoj „jam 

veturas per tre granda rapideco, 

ofte sen monpunoj. 

En tiu ĉi granda kaj interesa 

lando estas ankaŭ multaj ekstrem- 

aĵoj, ekz. oraj palacoj tegitaj 

per juveloj, rezidentejoj de kapita- 

listaj magnatoj kun servistoj kaj 

gardistoj, antaŭ ili suferantaj pov- 

ruloj, almozpetantaj infanoj kaj 

maljunuloj. 
Ĉe ni oni ofte vidas dum feste- 

noj de diversaj specoj troplenigit- 

ajn tablojn kun diversaj komplikaj 

kaj malfacile digesteblaj manĝaĵoj. 

La rezulto estas obezeco, multiĝan- 
taj kor-angiaj malsanoj, hipertensio, 

diabeto, astmo, alergiaj kaj haŭtaj 

malsanoj, ĉe infanoj oftaj malsanoj 

de spiraparato. Estas do inde 
por enpensiĝi, ĉu ne malaltigi kon- 
sumadon de viando. fromaĝoj kaj 

  

  

plengrasa lakto kaj de grasoj ĝene- 

    rale, Kaj konsumi pli multe da tut- 

grajnaj cerealoj, legomoj kaj fruk- 

toj, per kio ni povus malgrandigi 

procenton de iuj malsanoj ankaŭ ĉe” 
ni. 

Hindoj estas famaj per sia pac- 
amo, kio iam kulminas en ekstremon: 
mortigi neniajn estaĵojn. En unu tre 
interesa internacia konferenco Men- 

tal peace and meditation, 
sidis sur la tribuno pluraj blanke 

vestitaj viroj kun tuko sur la buŝo 
(kiel kuracisto dum operacio). Oni 
klarigis al mi, ke temas pri sekto, 

kiu absolute ne mortigas kaj la tu- 
kon ili havas sur la buŝo pro tio, 
por ke ili eventuale ne englutu kaj 
tiel "ne mortigu" muŝetojn, kiuj 
povus enflugi en iliajn buŝojn. Sed 
se ni malpli mortigadus kaj pli stre- 
bus pri tio, ke oni ne mortigu ho- 

mojn kaj ke ne ekestu militoj, eble 
tiel ĉi edukataj infanoj pli strebus 
konservi la mondpacon. 

Fine mi eble menciu, ke ĝuste 
Hindoj kaj iliaj ŝtatestroj en la e: 
tinteco, sed ankaŭ nuntempe est 

inter la proponantoj de diversaj 
porpacaj kaj kontraŭmilitaj agadoj. 

    

El Ĉitanie o spravnej vSZive '88 
tradukis: Stano Marĉek 

  LE;  



  

     

  

POR RIKOLTI PIROJN MI 
VZAS PIRO „TEKNIKON! 

Tio 

    

f        
      

      

  

Longvivulo 

- Ĉu vi longe manĝas vegerare? 
- Jes, mi ĉiun mian vegetaran man- 

ĝon manĝas longe... 

Pacienculo 

- Kiel vi sukcesis ĝisvivi tiel altan 
aĝon? Kion vi faris? 

- Nenion. Mi nur pacience atendis. 

Fremdulo 

- Mi deziras aĉeti ĉiujn putrajn 
ovojn, kiujn vi havas en la vendejo. 
- Hahaha! Vi certe intencas iri al 
la prelego de doktoro Tedemul, ĉu? 

- Ne, tiu estas mi. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

La krucenigmo en EV 2/87 ricevis aprobon flanke de la legantoj, 
pri kio asertas lavango da leteroj kun krucenigmo-solvoj el la 
tuta mondo. Ni do daŭrigas kaj aperigas pluan krucenigmon. La 
solvon bonvolu sendi al la redakcio de Esperantista Vegetarano 
ĝis unu monato post la ricevo de ĉi tiu numero. 

  

Solvo el EV '2/87 

(Kio estas pli malagrabla ol trovi 
en duonmanĝita pomo vermon?) 
"TROVI EN LA POMO DUONON DE 
VERMO." 

Solvintoj: F.Buĉek, Ostrava 
(Ĉeĥosl); Carola Lehc, Neubranden- 
burg (GDR); Bob Felby, Athol Park 
(Aŭstralio; W.Hebda, Albrechtice 
(ĈSSR); J.Merker, Cottbus (GDR); S. 
Popieriene, Kapsukas (Sovetunio); 
H.Hofmann, Jena (GDR); I.Kraus kaj 
B.Mann, Leipzig (GDR); N.Gribojedo- 
va, Smolensk, (Sovetunio); W.Koop- 
mans, Rotterdam (Nederlando); J.To- 
miŝek, Rikovice (ĈSSR M.Zieba, 
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Gdafsk (Pollando); V.Korponay, Baja 
(Hungario); Ch.Ziemann, Karl-Marx- 
Stadt (GDR); K.Szmagliĥski, Gdansk 
(Pollando); M.Wojnar, Elblag (Pollan- 
do); L.Minarova, Pŭchov (ĈSSR); A. 
Dvofakova, Tvrdoŝin (ĈSSR); V. Pa- 
pe2, Kraslice (ĈSSR); R.Autsŝtikal- 
nyte, Baja (Hungario); J.Prochazka, 
Kufim (ĈSSR); V.Horakova, N.Dubni- 

ca (ĈSSR); J.Lebenzon, Vladivostok 
(Sovetunio); A.Ŝljafer, Tomsk (Sovet- 
unio)y; Z. Listopadova. Bratislava 
(CSSR); F.Nosek, Praha (ĈSSR); C.J. 
McKown, Orlando (Usono); O.Obodov- 

skij, Kaliningrad (Sovetunio). 
Premio: Loto aljuĝis libropre- 
mion al s-ro F.Buĉek el Ostrava 
(ĈSSR). Gratulon al la gajnininto! 

14



eL
 

DE GREKA ALFABETO 

PLI LONGA 
TU Teo 

MARKO DE 
SOVETIAJ AŬIADILOJ 

LITERO 

/
8
/
4
7
 

A
N
A
 

CIFERI, NUMERALO 

MEMBRANO 
DE orulo SINO. DE OKSIGENO 

PERFORTE FORPRENI 

BAKTERI 
  

EZITIm 
[Ra mamuto 

INSEKTO 

SIM8. DE RADIUMO PARTO DE 
LA NAZO: 

KEOFICIA 
Surirso 

NTERESO, 
ROFESIO. 

  

aŭros1na. 
E BRITIO 

GLEORIĈA 
FRUKTO 

  

  

  

SUBSTANCON] 

  
SVANDI NA: VIA Dio 

ANTAŬDI 

£RIPON: KANOJ 
sup- EŬROPANO 

  

PRAA ĈIA POETO 

DUA PARTO 
DE LA KASFRAZO 

  

TIS KAPABLON 
FARI ION 
AFRIKA 
[kanuto 
kun sreojj 

SIMa. oE VoLTo 
aEnoroRwi GONSON   

    
  PER FLAR- 

PUN- 
LABOREJO 

  

“MI SPANA 
danco 

STELISTA [nor ŜLosi Loj 

    
BELGIO. 

  
MALHELA 
MALĜOJIGA 

BO: cu 
AŬSTRIO 

AVIADILA 
ZInooLo De sELGIO   

PAROLAD: 

  

PLIBEL- 1GAĴO 

  

  TERPUNO [CIA SENO. 
LIKO- 
PERSI   TRATIAS PER PIN. 

TA ILO 
irano. 
[SUB PORDO. 

DISTINGA VORTO 
enerikso (/PEREOZIĜA, PARENCECO/| 
    

  

  

VAZO PoR 
VOĈDORADO. 

SCIENCO 
PRI MORALO)   
  INTERTEK~ 

Cio pe 
DOLORO 

    
wr = Qi 
NORDAN 

aŭpESLAĴO 
  

AŭTOS1YB- O1o ce 
ĤISpikto 

= 
L.

 

GASTO 

  

uEESPERAK~| 
TA LITER     SUFIKSO POR Mu- 

TERVALOJ 

ADJEKTIVA 
Finaĵo   

POZITIVA 
ELEKTROD: 

        

SUFIKSO 
DE AKTIVA FUTURA PARTICIPO     

JE MONO Ni POVAS 
AĈETI BELAN    



| |   

EEE === 

  

  

  

  

( l 

  

LA GERMANA 

VIVREFORMA 

JUNULARO 

Germana Vivreforma Junularo es- 

tas memstara kaj sendependa junul- 

ara asocio por gejunuloj inter 10 

kaj 25 jaroj, kiuj klopodas pri sana 

natureca vivmaniero. En Svisio kaj 
Svedio ĝi havas partnerajn organiz- 
ojn, kiuj same strebas al la realigo 

de respondeca kaj konscia vivtena- 
do. 

Multajn krizojn kaj civilizajn 
malsanojn de nia progresa epoko ni 
devenigas de la ĉiam pli granda 

fremdiĝado de la homo al la naturo. 

Dum niaj renkontiĝoj ni pledas por 

pli forta kontakto kun la naturo. 
Precipe grava estas por ni, ke 
- la renkontiĝoj, vojaĝoj kaj mig- 

radoj okazas en plejeble netuŝi- 
ta naturo, 

- oni spertas, ke oni kapablas vi 

vi en libera naturo sen teknika 
komforto, sen televido, elektra 

lumo, sen kusenego... 

- oni resper' la naturan tago- 
kaj nokto-ritmon, 

- oni mem majstras la naturdeven- 
ajn barojn. 
La natureca vivmaniero signifas 

por ni ankaŭ, ke ni evitas vivvene- 

nojn kiel alkoholaĵoj kaj nikotino 

kaj ni rezignas ankaŭ pri malnatur- 
igitaj nutraĵoj. Anstataŭ tio ni uzas 
plengrenaĵojn kaj naturajn nutraĵojn 
el biologia kultivado (sen biocidoj 
kaj artefaritaj sterkoj) kaj ni nutr- 

as nin vegetare pro etikaj kaj san- 
ecaj konsideroj (lakto-vegetara 

plenvalora nutraĵo) 
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"Respekto al la vivo” estas esen- 
ca penso de nia junular-asocio. Ĝi 
klopodas pri la medi- natur- kaj 
best-protektado. Dum niaj du- ĝis 
tri-semajnaj someraj renkontiĝoj ni 
provas realigi respondecan kaj kon- 
scian vivtenadon laŭ tiu esenca ideo. 
Ne per la oferto de pretaj solvoj 
por ĉiuj eblaj situacioj, sed per 
komunaj diskutoj pri krizaj proble- 
moj el nia tempo ni volas esti hel- 

pemaj al la gejunuloj ĉe la kreska- 

do al konscia kaj respondeca viv- 

sinteno. Plie ni klopodas pri senca 
uzado de la libera tempo, kiu for- 
igu la pasivan konsumsintenon per 

akcelado de la propra kreado. Por 

tio organiziĝas kolektivoj, okupiĝ- 
antaj pri amatoraj metioj, kantado, 
muzikado, dancado, pri terenaj lud- 
oj, orientiĝ-kurado ktp. 

Adresoj: Deutsche reformjugend (drj), 

Herdweg 17, D-6100 Darmstadt; 
Europ. Youth for Healthy Living, 
Achim Fulde, Mozartstr. 2a, D-5400 
Koblenz. 

Detlef Meier, F.R. Gel 

  

nanio 

VEGETARA KLINIKO 
EN TIJUANA 

Kontraŭ kancero oni povas batali 
per manĝilaro. Tion pruvis la Usona 
kuracisto D-ro Harold Manner. Li 
fondis en la urbeto Tijuana, proksime 
al la Usona landlimo, klinikon por 
kuracado de kancero. Tie oni ne 
operacias per skalpelo, sed oni ku- 
racas helpe de natura nutrado, 

meditado, kaj aliaj naturaj rimedoj. 

 



  

Tuj post la alveno devas la pacien- 
toj purigi la organismon helpe de 
fastado kun legomaj sukoj kaj la 
menson helpe de malstreĉiĝo. Ili 
estas instruataj krei memkuracajn 
fortojn. Ili aŭskultas agrablan muzi- 
kon kaj trankviligajn sugestojn, en 
la konscio ili kulturas imagojn de 
la sano kaj vigleco, manĝas veget- 
arajn bongustaĵojn, brunan rizon, 
tutgrenan panon. Ĉio estas tute fre- 
ŝa kaj alloga. Estas uzata medika- 
mento Lastrol-vitamino B17, sed tiu 
elemento troviĝas ankaŭ en freŝaj 
fruktoj, miglando, tutgrena pano. 
Grava estas ankaŭ bela medio, afab- 
la personaro en la kliniko kaj ami- 
ka atmosfero en la domo. La pacien- 
tojn povas akompani eĉ iliaj proksi- 
maj personoj. 9089 de la pacientoj 
travivis ian vivstreson, ekz. eksedz- 
iĝon aŭ perdon de la laboro. En la 
kliniko la psikologoj interesiĝas 
pri tio. 

    

LA KAŬZO DE "AIDS" 
—- VIANDOMANĜADO! 

La katastrofa nova malsano AIDS 
devenas el Afriko. Tie vivas la t.n. 
"verda simio". Tiu ĉi verda simio 
havas simbiozan viruson, kies karak- 
tero lastatempe ŝanĝiĝis. Tiu nova 
karaktero «e la viruso de verda si- 
mio kaŭzas la malsanon AIDS. Neni- 
am la homoj infektiĝus de tiu ĉi 
viruso, se ili ne mortigus kaj ne 
manĝus la verdan simion kaj ne ata- 
kus ĝin. La verda simio defendis 
sian vivon kaj vundis la homon, kiu 
mortigis ĝin, kaj tiel la danĝera 
viruso, kiu kaŭzas la malsanon AIDS, 
enmiksiĝis en la sangon de la homo. 
Tiel komenciĝis la malsano AIDS. En 
tiu teritorio de Afriko, de kie AIDS 
devenas, estas renkontiĝa loko de 

EV 4/87 

  

samseksemuloj, do ili disportis la 
viruson de AIDS en la mondon. 

(Laŭ la prezento de D-ro Endre 
Czeizel en la Hungara Televido en 
marto 1987 tradukis kaj raportis): 

Perla Fŭlopp, Hungario 

VEGETARANA 
RESTORACIO 

La lan de oktobro 1987 estis en 
Zemun, Jugoslavio (BeZaniska 3), 

malfermita vegetarana restoracio 
"Skala” kaj ĝia unua gasto estis 
Jorgos - biciklanta esperantisto - 
kiu vojaĝis tra opo, agitante al 

paco kaj al disvastigo de Esperanto. 
Li ĝis nun trabiciklis pli ol 20 lan- 
dojn kaj pli ol 18.000 kilometrojn, 
manĝante nur vegetarajn manĝaĵojn. 

La bicikladon partoprenis kun li 40 

biciklantoj kaj ili daŭr 
al Parizo, kie ĝi fini 
de decembro. Dejaan Daŝiĉ, posed- 
anto de la nova restoracio, senpage 
gastigis la batalantan esperantiston. 

T. Kapista, Jugoslavio 

    

SANA 
VIVMANIERO 

Samarkanda Klubo pola 
Amikeco "Esperanto" organizas eks- 
pozicion pri la agado por sana viv- 
maniero, kontraŭ alkoholo kaj fum- 
ado en diversaj landoj. Tiucele ni 
kolektas ĉiulingvajn tiutemajn afiŝ- 
ojn, desegnaĵojn, fotojn, gluetiked- 
ojn, insignojn, revuojn, librojn, 
poŝtkartojn kaj ĉiujn ceterajn pro- 

pagandilojn de la sana vivmaniero. 

La materialojn bonvolu sendadi al: 
Inernational Friendship Club 

ESPERANTO 
P.O.Box 76, SU-703000 Samarkand 

Uzbekistano, Sovetunio 

do alitor 
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GERMANIO 

Ĉiu kvara civitano en FRG nun- 

tempe serioze interesiĝas pri la 

nutrado. En FRG nun vivas unu mi- 

liono da vegetaranoj (antaŭ kvin 

jaroj nur duono). La konsumado de 

terpomoj ĉiujare plialtiĝas je 1790 

kaj ankaŭ legomojn oni aĉetadas en 

pli grandaj kvantoj. En 1985 oni 

vendis je unu triono pli multe da 

pomoj ol en 1983. Biovendejoj kaj 

vegetaraj restoracioj kreskas kiel 

fungoj. (S-ek) 

  

LA LASTA ERMITO 

La 86-jara emerita katolika pas- 
tro Hermann vivas en ligna budo, 
en trankvila vila- 
ĝo ĉe la rivero 
Vezero. La frato 
Hermann, kiel oni 
nomas lin, vivas 
vegetare, manĝas 

karotojn, pomojn, 
legomojn kaj grenon. La televidan 
kaj radian aparatojn li konas nur 
el parolado de aliuloj. El sia pen- 
ŝio 2400 DM monate li uzas por si 

nur 30 DM, el kio pli ol duonon por 
poŝtafrankoj. De sia pensio li jam 
dediĉis 600 000 DM al malriĉuloj. 
Kvarfoje ĉiujare li skribas leterojn 
al siaj 1100 plej bonaj amikoj. 
Li timas nek vintron, nek morton. 
Antaŭ nelonge li publikigis sian ver- 

kon "Miaj 80 sonĝoj kaj ilia senco 
— 26 fabeloj kaj ilia senco". 

"Fastado kaj natura nutraĵo pro- 
tektas min kontraŭ ĉiuj malsanoj kaj 

donas al mi la sanon. Se ĉiu povus 
vivi per tia spartana vivmaniero, 

neniu en la mondo bezonus malsati", 
konstatas la frato Hermann. 

  

(S-ek) 
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VEGETARE 
MANĜEJOJ 

EN 

En Munkeno en studentaj manĝ- 

ejoj oni enkondukis novaĵon: sen- 
viandan tagmanĝon. Ĝi estas bon- 
gusta, malmultekosta, kaj jam 2296 

da studentoj uzas ĝin. 

FUMADO KAJ 
KOR-INFARKTO 

Jam kvar cigaredoj tage duobli- 
gas ĉe virinoj riskon je korinfarkto. 
Ĉe 40 cigaredoj tage estas la dan- 
ĝero 11-oble pli granda ol ĉe ne- 
fumantaj virinoj. Duono de ĉiuj in- 
farktoj dum juna kaj meza aĝo de- 

venas de fumado. - Al tiuj ĉi re- 
zultoj venis esplo- 

roj de la Harvarda 
Universitato. Dum 
la esplorado estis 
dum ses jaroj ob- 
servitaj 119404 sa- 

nitaraj dungintinoj. 

Laŭ la rezulto de la esploro oni 

povas konkludi, ke fumado estas 

grava kaŭzo de kormalsanoj ĉe vir- 

inoj. "Nenia grado de fumado estas 
sendanĝera." - Tia estis konstato 
de D-ro Walter Willet, gvidanto de 

la esploroj, kies rezultoj estis pub- 

likigitaj en "New Englands Jounal 
of Medicina" (Suddeutsche Zeitung) 

SCHOPENHAUER 

Artur Schopenhauer, granda ger- 
mana filozofo, naskiĝis antaŭ 200 
jaroj - la 22an de februaro 1788. 
Li estis verŝajne la unua homo en 
Germanio, kiu komencis publike pa- 
roli pri rajtoj de bestoj. Li donis 
impulson por fondo de bestprotekta 

 



    

asocio. Lia rilato al bestoj fontis 
el lia saĝeco. Lia filozofio, kiu 
estis proksima al la budhana, aser- 
tis. ke “La bestoj estas fratoj de 
la homoj". 

(Laŭ "Der Vegetarier") 

KONFERENCO 
PRI KURACADO 

En la tagoj de la 18-a ĝis la 
25-a de aprilo 1987 okazis en Find- 
horn (Skotlando) konferenco pri ku- 
racado. Oni parolis pri la kialoj de 
malsanoj kaj pri la manieroj, kiel 
preventi ilin. La ĉeestantoj havis 
la eblecon interŝanĝi siajn spertojn 
kaj konojn kaj elprovi diversajn 
metodojn de kuracado. 

NATURA NUTRADO 

Ankoraŭ antaŭ kelkaj jaroj oni 
rigardis vegetaranojn kiel ekzotik- 
ulojn. Nuntempe la opinio jam mul- 
te ŝanĝiĝis. Kursoj por plenvalora 
nutrado sukcesas. En Munkeno la 
gvidantino de la kursoj, s-ino Hil- 
degud Rabeler konstatas: "Por ven- 
ontaj kvin monatoj estas miaj kursoj 
plenŝtopitaj. Venadas eĉ kamparan- 
inoj, aliĝas kaj miras, kiom da man- 
ĝaĵoj eblas prepari sen viando." 

S-ino Christl Kurz, konsilantino 
por plenvalora nutrado, nun kompilas 
kuir-libron kun senviandaj receptoj 
por germana olimpika teamo por 
Mondaj Olimpiaj Ludoj en Seŭlo. 

Science estas pruvite, ke malsa- 
noj pro nenatura nutrado kostas la 
germanajn hospitalkasojn pli ol 40 
miliardojn da DM jare. 

Porvirinaj ĵurnaloj en FRG pub- 
likigas receptojn por "verda dieto" 
kaj asertas, ke la legantinoj per la 
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senvianda nutrado perdos siajn su- 
perfluajn kilogramojn. 

Akademio por Plenvalora Nutrado 
en la hesena urbo Oberusel ofertas 
senviandajn kuir-kursojn por frand- 
emuloj. 

(El Tz 9/87, S-ek) 

SERĈATA 
PATRINA LAKTO 
DE VEGANINOJ 

Post sukcesaj studoj de vegetar- 
anoj oni intencas pristudi patrinojn- 
veganinojn, kiuj ne uzas animalaĵ- 
ojn. La sciencistoj volas studi kva- 
liton de la lakto de veganinoj, kiuj 
mamnutras. La adreso: D-ro Beck, 
Bundesgesundheitsamt, Thielalle, D- 
1000 Berlin 33. 

ŜTONO DE LA SANO 

En vilaĝo de la ĉina provinco 
Liao-Ljang oni trovis eksterordinaran 
mineralon. Meza aĝo de la vilaĝanoj 
estas 83 jaroj. Neniu suferas je he- 
patito, kancero aŭ aliaj seriozaj 
malsanoj, nek bestoj ĉi tie suferas 
je epidemioj. La ĉinaj sciencistoj 

faris ĉi tie serion da esploroj, por 
klarigi ĉi fenomenon. lli konstatis, 

ke la homoj kaj bestoj sanas dank' 
al tio, ke ili loĝas ĉe la montpiedo, 
kies mineralojn kreas 32 neorganikaj 

substancoj - Zinko, kupro, fero, 
magnezio, kobalto, silicio... Senĉe- 
sa akvo-konsumado de ĉi tiuj mi- 
neraloj neniigas toksojn, renovigas 
metaboladon, plibonigas la funkcion 
de la hepato kaj stomako. "La ŝto- 
no de la sano" bonefikas ankaŭ la 
rikoltojn. La fruktoj ĉi tie matur- 
iĝas pli frue ol aliloke. 

(Laŭ "Izvestija", S.M.) 
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LA NATURA 
VEGETARANO 

En la jaro 1984 estis eldonita libro 

Faktoj kaj Fantazioj. La recenz- 
intoj kaj la esperantistoj ĝin ĝenerale 
agnoskis. Oni ne povas neglekti la valo- 

rajn kontribuaĵojn de la aŭtorino. Dum 

36 jaroj D-rino Marjorie Boulton labor- 
egis por la Internacia Lingvo kaj la 
E-movado. 

Mi mem ege ĝuis la libron kaj eble 

ŝajnos malafabla, ke mi elektis por mal- 

favora kritiko kelkajn vortojn el la ĉa- 
pitro 34 (pĝ. 275). En tiu ĉapitro estas 
aferoj, kiujn mi volus kontraŭargumenti. 

Mi volas atentigi pri la nekonscia eraro, 

kiun faris D-rino Boulton, kaj kiu estas 
grava. En tiu ĉapitro ni povas le: 
"La homo, kiu nature estas 
nek karnomanĝanto, nek plan- 
tomanĝanto, sed ĉionmanĝan- 
tos»:" 

Kompreneble estas ĉi tie kontraŭdiro, 
ĉar se la homo ne estas karnomanĝanto, 
kiel li povas esti ĉionmanĝanto? 

Efektive, la anatomio kaj la korpaj 
funkcioj de la homo estas absolute mal- 

similaj al tiuj de la karnomanĝantoj. La 
homo, laŭ sia digesta sistemo, devis 
evolui dum milionoj da jaroj, nutrante 
sin per frukto], nuksoj, grenoj kaj suk- 

plenaj folioj. 
Simile al aliaj animaloj-vegetaranoj, 

la homo havas tre longajn intestojn, dum 
la karnomanĝantoj havas tre mallongajn 
intestojn, por la rapida elpelo de la pro 
bakterioj putrantaj materioj. Malsimile 
al vegetarano, karnomanĝanto sekrecias 

eĉ 20-oble pli da klorida acido ol vege- 
tarano, por solvi ostojn. Karnomanĝanto 

ankaŭ havas longajn, kvazaŭ sabrajn 
dentojn kaj longajn ungojn por kapli kaj 
mortigi la vivantan predon. Aliflanke 
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vegetaranoj - sed ne karnomanĝantoj - 
havas ptialinon en la salivoj, por antaŭ- 
digesti amelojn. 

Oni povus daŭrigi en la priskribado 
de la diferencoj inter: a) la homo kaj la 
simio, b) kamomanĝantoj, kaj c) ĉion- 
manĝantoj. En la libro Man'"s Place 
in Nature (La pozicio de la homo 
en la naturo) T.H.Huxley priskribas mul- 
tajn aliajn distingajn trajtojn de la mam- 

bestoj : en tiuj ĉi tri kategorioj kaj la 

  

prenon. 

"EKOFUTURO" 

Ĉe la Ekologia Sekcio de BEA (1984) 
aperis en Esperanto libro "Ekofuturo". 
La libro estis por mi vera malkovro, pro 

gravaj problemoj, kiuj estas interesaj kaj 
por fakuloj kaj por ordinaraj legantoj: 
1) Nuntempa ekologio kaj teoriaj prob- 

lemoj: 
2) Naturaj resursoj kaj estonteco; 

3) La estonteco kaj energio; 
4) Ideoj pri la estonia ekologia ekvilib- 

ro. 
La artikoloj pri tiu ĉi temaro devenas 

de la aŭtoroj el Bulgario, Sovetunio, 
Norvegio, Anglio, Nederlando, Argentino, 
Pollando, Svedio, Francio, Hungario, Bel- 
gio, Berlino (Teknika Universitato), Bra- 
zilo kaj Japanio. El 27 artikoloj kvar 

ginala estas la temo de Frank Zeiss el 
Nederiando: "Vegeterismo, ekologio kaj



  

la monda malsat-problemo". En ĝi estas 
substrekita la opinio, ke la vegetara 
nutromaniero «estas malmultekosta kaj 
pli vegetara, nutroelekto povas kontribui 
al la kresko de la bonfarto sur la ter- 
globo, Vere leginda libro por ĉiuj vege- 
taranoj! 

V. Hromov, Estonio 

“SIMPLAJ VERAJOJ" 

En Moskvo, en la eldonejo Kulturo 
kaj Sano, aperis libro de J.S.Nikolajev 
kaj E.J.Nilov "Simplaj Veraĵoj" (120 p., 

libro rakontas pri metodoj ilustrita). La 

de sanprotektado kaj profilaktiko de 
malsanoj pere de mobilizado de protektaj 
kapabloj de la organismo kaj eluzado de 
ĝiaj rezervoj. Ĝi prezentas kompleksojn 
de fizikaj ekzercoj, domas konsilojn pri 
masaĝoj, aŭtogena trejnado, akvaj san- 
igaj procedoj, rekomendoj por plifortigo 
de homa organismo, pri la racia nutrado, 
uzado de kuracherboj kaj nutraĵoj el 
abelproduktoj. Pritraktata estas ankaŭ la 
metodo de kontrolita fastado. La libro 
estas destinita por vasta legantaro. 

Recenzantoj: akademiano N. A. Fjodo- 
rov kaj Prof. L. V. Poleĵajev. 

Tradukis: Doc. V. Hromov 
Estonio, Sovetunio 

  

PRI FOLIOJ 
DE RIBOJ 

Rib-arbustaro apartenas al "Gros- 
sulariaceae" kaj povas atingi la alt- 
econ ĝis du metroj. La riboberoj 
(nigraj) floras en majo — junio kaj 
maturiĝas en julio — aŭgusto. Ĝiaj 
folioj kaj beroj estas aplikataj en 

medicini La beroj estas riĉaj je 
vitaminoj. lli enhavas askorbinan 
acidon (ĝis 0,4X), karotinon (ĝis 
0,0034), la vitaminojn B1 kaj P. Kro- 
me ili enhavas multe da sukeroj. 
organikaj acidoj kaj aliaj substan- 
coj. La folioj ankaŭ enhavas multe 
da vitaminoj, precipe da vitamino C. 
La foliojn oni kolektas dum la flo- 
rado de la arbustaro kaj sekigas 
ilin en freŝa aero en ombra loko. 

La ribo-folioj estas uzeblaj por 
kuracado de skorbuto kaj avitamin- 
ozoj. Infuzaĵon de la folioj oni po- 
vas uzi Ĉe hidropso (akvoŝvelo), 
urinretenado, malvarmumiĝo kaj 
skrofolo ĉe infanoj. 

la infuzaĵo estas tre utila an- 
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kaŭ ĉe la ŝtonoj en renoj kaj urin- 
veziko, ĉe podagro kaj reŭmatismo, 
ĉar ili faciligas forigon de super- 
flua urina acido kaj malutilaj sub- 
stancoj el la homa organismo, dank' 
al etera oleo, kiun entenas la ribo- 
folioj. 

Por kuracado de reŭmatismo kaj 
podagro oni metu 25 g da pecetig- 
itaj folioj en 0,5 I da bolanta akvo, 
infuzu dum kelkaj horoj kaj trinku 
po 0,5 - 1 glaso kvar- aŭ kvinfoje 
ĉiutage, 

Vjaĉeslav Hromov, Estonio 
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  CU"KARNIVORO" AŬ "KARNOVORO"? 

La enciklopedia vortareto de Charles Verax, eldonita en 1910, re- 
gistras "karnivoroj" kaj "herbivoroj" kiel tradukojn en Esperanto 
de la francaj vortoj carnivores kaj herbivores. Tiuj du vort- 
formoj ne estis vaste uzataj fare de esperantistoj, ĉar en aliaj 
vortaroj troviĝas la esprimoj "viandomanĝanto" aŭ "karnomanĝanto" 
kaj "herbomanĝanto" aŭ "kreskaĵmanĝanto". 

"Kamnivoro" kaj "herbivoro" en la 
Esperanta-germana vortaro de Eugen 

Wŭster, kies publikigo komenciĝis 
en 1923, estas difinitaj per la si- 

nonimoj "karnomanĝulo" kaj "herbo- 
manĝulo". En la Esperanta-franca 
vortaro de G. Waringhien de la jaro 
1957, aperas la verbo "vori", signi- 
fanta "kutime nutri sin". En tiu lib~ 
ro "karnovora" estas la ekvivalento 
de "karnomanĝa", kaj la bestoj no- 
miĝas "kamovoruloj". En postaj lek- 
sikografiaj verkoj kaj "manĝ-" kaj 
"Vvor-" estas uzataj kiel la dua ele- 
mento en kunmetitaj vortoj. Lĉger 
kaj Albaut en sia franca-Esperanta 
vortaro, eldonita en 1961, registras 
"karnomanĝa", "kamovora", "herbo- 
manĝa", "herbovora" kaj ankaŭ ila 
maloftan "diversvora", signifantan 
"ĉiomanĝa" aŭ "ĉiovora". 

En 1969 estis publikigita la an- 
gla-Esperanta vortaro de J.C. Wells, 

havanta jenajn vortojn: "karnomanĝa", 
"karnovora" kaj "herbomanĝa" (man- 
kas "herbovora"). Cetere, la substan- 
tivo estas pluformita per la sufikso 
"-ul": "karnovorulo". En ĉiuj lasta- 
tempe kompilitaj vortaroj jam formal- 

aperis la naturalismaj vortformoj 
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"kamivoro" kaj “"herbivoro" kiel 
apartaj radikoj favore al kunmetaĵoj 
de du Esperantaj radikoj, unu sub- 

stantiva, la alia verba. Tiu fenome- 
no akordas kun la klarigo de la te- 
knika-scienca redaktoro de Plena 
Ilustrita Vortaro (PIV), R. 
Hafekorn. El la enkonduko (p.xxviii) 

mi citas la unuan paragrafon de liaj 

principoj de laborado. 

"Mi preferis unuarange terminojn 
konsistantajn el pure Esperantaj ele- 

mentoj, kaj nur en tiaj okazoj, en 

kiuj la precizeco de la nocio estas 

nesufiĉe atingebla, mi alprenis neo- 
logismon. Ankaŭ ĉe la terminoj, kies 
intemacia formo estas konata preci- 
pe inter fakuloj, mi preferis la pure 

Esperantan formon, ekz. altometro 
aŭ densometro (kaj ne alti- 
metro aŭ densimetro), kiuj 

internaciaj formoj tamen aperas en 
la alfabeta ordo kun referenco al la 
alia)." 

Malgraŭ tio, estas substrekende, 
ke la situacio ne estas tute en or- 
do, almenaŭ en PIV. En ia artikolo 
pri "kamo" estas indikite, ke "kar- 
novora" estas neologismo ekvivalen- 
ta al "karnomanĝa". Troviĝas ankaŭ



la adjektivo "herbovora". Tubero en 
la afero estiĝas, kiam la vortoj for- 

mitaj per "-vor", uzataj afikse, estas 
substantivigiti La formoj "karno- 
voroj" kaj "insektovoroj" troviĝas 
en la artikolo pri "vori" kaj ankaŭ 
en la tabelo sur p. 1228, sed ni 
vidis ĉi-supre, ke G. Waringhien kaj 
J.C. Wells uzas la formon "karno- 
vorulo". .La : substantivo "voro", de- 
venanta de la verbo "vori", povas 

  

   

signifi nur la agon indikitan de la 
verbo, "kutima manĝado, nutrado", 
kaj ne la aganton. Pro tio la sufik- 
so "-ul" estas nepre bezonata por 
pluformi la nomon de la best-tipo. 

La kialo de tiu fuŝa vortfarado 
en PIV estas eĉ malpli facile kom- 
prenebla, ĉar jam ekzistas analogaj 
zoologiaj terminoj formitaj per verbaj 
radikoj: rampuloj, ronĝuloj, remaĉul- 
oj, muŝkaptuloj, ktp. 
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Ekde mia infanaĝo mi havas pro- 

nonc-difekton, kiu ege ĝenas kaj 
ofte senfeliĉigas min. Mi simple 

balbutas. Kiam mi estis 5-jaraĝa, 
iutage forte frapis mian kapon balan- 
cilo. Tio estis por mi ŝoko kaj ek- 
de tiu tempo aperis en mia parolo 

paŭzoj kaj balbutoj. Malpligrandiĝis 

miaj aplombo kaj memrespekto. Mi 

volis forigi la difekton, sed mi nur 
maltrankviliĝis kaj tio malbonigis la 

staton. Problemo fariĝis por mi peti 
vendiston pri pano aŭ lakto, proble- 
mo fariĝis ankaŭ respondi en lerne- | 

jo al la instruistoj. Ofte, kvankam 
mi sciis la respondon, mi ne respon- 

dis, pro timo paroli, do malboniĝis 
miaj notoj. Mi komprenis la neceson 
batali. Mi vizitadis kuraciston, sed 
vane. Sed mi ne rezignis. Kun bonaj 

notoj mi finis la elementan lernejon 

kaj mezlernejon (nun mi studas). 
Intertempe mi fariĝis esperantisto 
kaj vegetarano. Sed mia problemo 

ne malaperis, male, nun, dum la stu- 

dado, eĉ pligrandiĝis, ekz. lernado 
de fremdaj lingvoj fariĝis por mi 

memturmentado (mi lernas la anglan, 

la rusan, la latinan, la ĉinan kaj 
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Esperanton). Sed al lingvoscio estas 
necesa ankaŭ flua parolo, kaj tiun 

mi bedaŭrinde ne posedas. Ja oni 
ne povas ŝiam nur korespondi, ĉu 
ne? Tiu konscio preskaŭ frenezigas 
min. Mi tamen ne rezignas kaj ne- 

niam rezignos. Mi volas malfermiĝi 
antaŭ aliaj homoj kaj ne plu honti 

pro la balbutado. Mi turnas min al 
ĉiuj balbutintoj aŭ balbutantoj por 

interŝanĝi spertojn, mi petas pri 
helpo psikologojn kaj prononc-kurac- 
istojn, kiuj povus konsili al mi, kaj 
ĉiujn simplajn homojn, kiuj volus 
helpi aŭ kuraĝigi min. 

Mia hejma adreso: Maksym Szot, 
Koŝciuszki 17A, 78-440 Czaplinek, 
Pollando. 

~~ 

    

Ĉu ŝajnas al vi ke en 
ESPERANTISTA VEGETARANO 
mankas artikoloj pri temoj 

kiujn vi preferas? 

Jen estas 

| SANCO POR VI! 

ESPERANTISTA VEGETARANO 
estas malfermita 

al ĉiuj bonaj iniciatoj 
? 

| 
kame   
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O Pri literaturo, arto, ŝaklu- 
do ktp. dez. korespondi nova 

vegetarano: Prof. Anton Zubrec- 
zkv, str. Mercur 2A, sc C ap 18, 
2200 Brasov, Rumanio. 

O Kun diversaĝaj esp.-istoj 
dez. kor. 22-jara vegetarano 
Viktor Vasiljeviĉ Podoljan, Mos- 
tootrjad-69, dom 8 B, kv. 1, SU- 
626440 Nijĵnevartovsk-18, Sovet- 
unio. 

O 19-jara studentino deziras 
kor. tutmonde pri vegetarismo, 
jogo, ŝako ktp. (Esperante kaj 
anale): Julia Serbina, 2-Krasno- 
darskaja 129/2-97, Rostov-Don 
SU-344058, Sovetunio. 

O Du novaj estonaj esperant- 
istinoj dez. kor. tutmonde: 39- 
jara fraŭlino: Aili Petri, Post- 
kast 118, SU-202500 Valga, kaj 
12-jara lernantino Merike Petri, 
Postkast 118, SU-202500 Valga, 
Estonio, Sovetunio (estone, ru- 
se, germane kaj Esperante). 

Ĉu vi jam eluzis 
nian magnetofonan 

= = redakcian servon? 
[ b Se vi volas urĝe 

liveri al ni vian 
kontribuaĵon, vi 

SI Ciro p ES JNE alteo Sepo] 
el.ptm. D0X842/37145), 

redaktoron, ke li fun- 
kciigu magnetofonon, kaj tra- 
legi vian koritribuaĵon.   
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O 15-jara lernantino dez. kor. 
kun samaĝulinoj: Daniela Bucin, 
Str. Pasteur 76, bl. I/I, et. 3, 
ap. 10, R-3400 Cluj-Napoca, Ru- 
manio. 

O Kun legantoj de Esperant- 
ista Vegetarano dez. 30-jara in- 
struistino pri geografio: Krvs- 
tyna Mamok, Skr. pocztowa 70, 
PL-43-100 Tychv, Pollando. 

O 42-jara esperantisto-veget- 

arano dez. korespondi tutmonde 
pri naturaj rimedoj por resan- 

igo kaj rejuniĝo: Inĝ. Ionel Hi- 
ristea, Gruia 58 bl.C1 Ap.8, RO- 
3400 Cluj-Napoca, Rumanio. 

O 2?9-jara vegetarano deziras 
korespondi pri la kialoj de long- 
viveco, nekonataj ecoj de la 
homa korpo, psikologio, parapsi- 
kologio, jogo kaj vegetarismo: 
Grzegorz Borvs, ul. Piaskowa 34 
m. 2, PL-26-110 Skar2ysko-Kam., 
Pollando. 

Ĉu PNKAŬ VIA 
“gv2o KANTIS J 'VESTRATE E - KANTOJN, | AMIKOJ 
ZOVENANTE ELLA )kiwi PORTIS 

BANKEDO 7 Lw 
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O Prof. Jing Houde (66-jara) 
dez. kor. pri manĝoj, korpa ek- 
zercado kaj longviveco, precipe 
pri rejuniĝo, Esperante kaj ja- 
pane. Adreso: Ĉina Medikamenta 
Instituto, Ĉina Tradicia Medici- 
na Akademio, N? 3 Haiyuncang, 
Dong Zi Men Nei, Pekino, Ĉinio. 

O 142-jara esperantisto-vege- 
tarano dez. kor. tutmonde pri 
naturaj rimedoj por resaniĝo kaj 
rejuniĝo: Inĝ. Ionel Hiristea, 
Gruia 58.bl. C1 Ap. 8, 3400 Cluj- 
Napoca, Rumanio. 

O Vegetarano el FRG serĉas 
kontaktojn kun vegetaranoj el 
GDR: Gerhard Hartel, Konigsber- 
ger Weg 13, D-6238 Hofheim/Ts. 

O 29-jara vegetarano deziras 

kor. kun pri psikologio, filozo- 
fio, enigmaj fenomenoj, protek- 

tado de la sano kaj vivo kaj pri 

O 29-jara vegetarano deziras 
kor. tutmonde pri psikologio, fi- 
lozofio, enigmaj fenomenoj, pro- 

tektado de la sano kaj vivo kaj 

pri nekonvenciaj kurac-metodoj: 
Grzegorz Borys, ul. Piaskowa 34 
m 2, PL 26-110 Skarzysko-Ka., 
Pollando. 

O 39-jara astronomo, interes- 
iĝanta pri muziko, dez. kor. kun 
diverslandanoj por praktiki la 
lingvouzon: Andrzej Pilski, ul. 
Katedralna 8, 14-530 Frombork, 
Pollando. 

O Interŝanĝi kompakt-diskojn 
(CD) kun klasika kaj moderna 
muziko deziras. Stano Marĉek, 
Zvolenska 15, CS-036 01 Martin, 
Ĉeĥoslovakio. 
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O Kun plenkreskuloj ĝis 
100-jaraj dez. kor. pri ĉiuj te- 
moj (vegetarano): s-ro Hermann 
Nveck Liport, B.P. N2 7407, Dou- 
ala, Kamerunio. 

  

Unu bildo 
valoras pli ol 
dekmil vortoj 

- diras malnova ĉina proverbo. 

Ĉu vi konscias tiun ĉi malnovan 
veron, sendante al nia redakcio 

vian kontribuaĵon 

e~ 

    

ncoj 

En Alma-Ata, Sovetunio, forpasis 
konata sciencisto, akademiano kaj 
E-veterano Sergej Nikolajeviĉ Boĵev, 
direktoro de Zoologia Instituto de 
Kazaĥa Akademio de sciencoj. 
En Jugoslavio forpasis nia longjara 
fidela Peranto-Reprezentanto, s-ro 
Petar Levar. 
Same malĝojan informon ni ricevis 
pri la forpaso de s-ino Elenka Dra- 
ganova en Ruse, Bulgario, kies ar- 

tikolon ni legis en EV 1-2/85. 
En Bulgario forpasis ankaŭ s-ro Min- 
jo Edrev en Kazanlak. 
El la sama lando venis plia malĝoja 
informo pri la forpaso de nia fide- 
la leganto kaj ofta aŭtoro s-ro Sto- 

jan D. Minĉev en Zaĥari-Stojanovo, 
en la aĝo de 91 jaroj. 

HONORON AL ILIA MEMORO! 
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